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Houten kozijnen lakken - handleiding van HORNBACH
Dit heb je nodig voor jouw project!
Materialen

Gereedschap

□
□
□
□

□
□
□
□
□

Lakplamuur
Lak geschikt voor hout
Ontvetter
Schilderstape

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
Plak eerst het glas langs de randen van het raam af. Plak
daarbij ook de siliconenvoegen af, want deze mag je net
als alle andere raamafdichtingen niet schilderen. Ook de
afdichtingen tussen de muur en de vensterbank moet je
afplakken.

Stap 2.
Alle loszittende stukken van de oude verflaag steek je nu
met een plamuurmes af.

Stap 3.
De eventueel ontstane holle en beschadigde plekken, maak
je nu glad met een lakplamuur. Hoe beter de oppervlakken
worden voorbereid, hoe mooier het eindresultaat zo wordt.

Stap 4.
Na het uitharden van de plamuur, moet je de plekken nog
met fijn schuurpapier glad schuren. Schuur ook alle andere
plekken met fijn schuurpapier. De verf houdt daardoor
aanzienlijk beter.

Verfroller
Schuurpapier
Kwast
Verfbak
Plamuurmes

Hier kun je iets noteren
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Stap 5.
Lak eerst met een ronde kwast die geschikt is voor de
gekozen verf alle smalle kanten en moeilijk bereikbare
plekken. Schilder nu ook meteen de contactvlakken van het
raamkozijn en de randen. Het raam moet je openlaten tot de
verf gedroogd is.

Stap 6.
Grotere oppervlakken kun je nu met de verfroller verven.
Als het gedroogd is, schuur je de eerst verflaag weer licht
op. Dan kun je de tweede laag verf aanbrengen. Let er wel
op dat je het schuurstof verwijderd voordat je weer gaat
schilderen!

Stap 7.
Wanneer het verven klaar is, trek je het afplakband er
voorzichtig af. Trek het er zo af, dat de verflaag niet loslaat.

Stap 8.
Na het drogen van de verf kun je het raam sluiten. De
droogtijd hangt af van de verf en de luchttemperatuur. Meer
informatie hierover kun je vinden op de verpakking, het blik
of de emmer van de verf.

Stap 9.
Wanneer je in meer kleuren wilt lakken, plak je op de
eerder gelakte droge oppervlakken weer af met tape.
Bij de volgende laklaag, de tweede kleur, moeten deze
oppervlakken niet meegenomen worden.

Stap 10.
Lak nu de tweede kleur. Direct daarna trek je de tape er
weer af. Gelukt!
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